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FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 juni 2013 
VOTERINGSLISTA    §    § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Thomas Jönsson (M) l        

Elisabet Babic (M) l        

Mikael Kahlin (M) l        

John Löfstedt (M) l        

Margareta Bengtsson (M) l        

Anne Kjerstin Löfstedt Schultz (M) l        

Jonas Hellsten (M) l        

Christer Johnsson (M) l        

Lena Drott (M) l        

Kenneth Camitz                        (1) (M) l        

Johan Johansson (M) l        

Angela Magnusson (M) -- Ingrid Andrén       

Erling Cronqvist (C) l        

Lena Olofsdotter (C) l        

Ove Bengtsson (C) l        

Maria Bronelius (C) l        

Roland Gottfridsson (C) l        

Majvor Persson (C) l        

Kent-Arne Andersson (C) l        

Emma Gröndahl (FP) l        

Margareta Jonsson (FP) -- Göran Holmberg       

Margareta Svensson (KD) l        

Kjell Henriksson (S) l        

Magnus Johansson (S) l        

Glenn Kjellin (S) -- Nils-Erik Johansson       

Kristina Jönsson (S) l        

Rosita Antonsson (S) l        

Siv Pålsson (S) l        

Tenny Davidsson (S) -- Ann-Lena Lövgren Melin       

Annita Asplid (S) l        

Ove Bengtsson (S) l        
(1) §§ 88-97 



FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 juni 2013 
VOTERINGSLISTA § § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Axel Wigforss (V) -- Håkan Ejwertz                       (1)       

Lena Angviken (MP -- Anna-Lena Huldtgren        

Eva Eriksson (MP) l        

Ewa Ridén (Lap) l        

Rikard Vesterlund (SD) -- Hans Hansson                       (2)       

Gejbert Strömdahl (SD) l        

Bertil Johansson (Lap) l        

Lars Jeppsson (Lap) -- Ulf Johansson       

Anna Erica Alsbjer (SPI) l        

Christian Wahl (M) l        
   (1) §§ 88-97 
   (2) §§ 88-97 
 
 
 
 
 



FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 juni 2013 

Ersättare Parti Nv 

Magnus Johansson (M)  

Kennet Gertsson (M)  

Nils-Bertil Sörensson (M)  

Marita Andreasson (M)  

Ingrid Andrén (M)  

Karl-Fredrik Klinker (M)  

Kicki Vänneå (M)  

Gudrun Pettersson (C) 1 

Ann Bengtsson (C)  

Bo Fritzson (C)  

John-Arne Larsson (C)  

Göran Holmberg (FP)  

Gareth Bush (FP)  

Lennart Hansson (KD 1 

Kerstin Larsson (KD)  

Anna-Lena Lövgren Melin (S)  

Nils-Erik Johansson (S)  

Karl-Fredrik Tholin (S)  

Stina Lindberg (S)  

Bengt-Göran Persson (S)  

Lennart Svensson (V)  

Håkan Ejwertz (V)  

Ulf Hammarsten (MP)  

Anna-Lena Huldtgren (MP)  

Hans Hansson (SD)  

Lars Inge Johansson (Lap)  

Ulf Johansson (Lap)  

Anna Maria Sjöstrand (SPI) 1 

Birgitta Annerfors (SPI) 1 
 
 
 



 
 
 
Laholms kommun 
 
Anslagsbevis 
 
Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 25 juni 2013 
 
Protokollet, som justerats den 26 juni 2013, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 
Laholm 
 
Protokollet (§ 95) innehåller beslut om ändring i lokala ordningsföreskrifter för Laholms kommun 
avseende föreskrift om förbud mot förtäring av alkohol. 
 
Kommunledningskontoret 
 
Bo Erlandsson 
Kommunjurist 
 
 

Bevis om anslag 
 
Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla fr.o.m. den 27 juni 2013 t.o.m. den 18 juli 
2013 intygas 
 
 
………………………………………………… 
Irina Boutenko 
Kommunledningskontoret 
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KF § 88 Dnr 2011-000150 
 
Detaljplan för Hishult 2:40 m.fl., Hiskullens industriområde i 
Hishult 
 
Ärendet 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat förslag till detaljplan 
för Hishult 2:40 m.fl., Hiskullens industriområde i Hishult. 
 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra mark för industri i Hishult. 
Planområdet är beläget i den västra delen av Hishults samhälle och 
inom industriområde cirka 18 km sydöst om Laholm. Norr om 
planområdet rinner Smedjeån, öster gränsar området till Nordanå-
vägen, i söder till jordbruksmark samt i väster till Hishults fotbolls-
plan. 
 
Ärendets beredning 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 19 december 2012 att 
planförslaget skulle ställas ut. Förslaget har varit utställt under tiden 
4 februari 2013 till och med den 22 mars 2013. De inkomna syn-
punkterna föranleder kompletteringar av plankartan samt plan-
beskrivningen med genomförandebeskrivningen vilket framgår av 
utlåtandet. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att detaljplanen antas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 22 maj 2013 § 62. 
Kommunstyrelsens protokoll den 11 juni 2013 § 125. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Hishult 2:40 m.fl., His-
kullens industriområde i Hishult. 
____ 
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KF § 89 Dnr 2011-000390 
 
Detaljplan för del av Vallberga 2:129 m.fl., Vallberga centrum 
 
Ärendet 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat förslag till detaljplan 
för del av Vallberga 2:129 m.fl., Vallberga centrum. 
 
Syftet med detaljplanen är bl.a. att aktualisera gällande detaljplan. 
Det aktuella planområdet omfattar delar av det tidigare stations-
området samt del av korsningen mellan Skottorpsvägen och Köv-
lingevägen samt Lögnäsvägen och Ränneslövsvägen. 
 
Ärendets beredning 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 21 december 2011 att 
planförslaget skulle ställas ut. Planförslaget har varit utställt mellan 
den 30 januari 2012 till den 24 februari 2012. Synpunkter som 
kommit in framgår av utlåtandet. Planförslaget har justerats efter 
dessa synpunkter inför antagande. I planbeskrivningen har det för-
tydligats att ingen verksamhet får förekomma inom planområdet 
som innebär att människor uppehåller sig en längre tid om inte 
markprover som säkerställer markens förutsättningar görs först. 
Planbeskrivningen har kompletterats med text som rekommenderar 
att naturområdet sköts som ängsmark. På plankartan markerat del-
område undantas från antagande eftersom för höga halter av arsenik 
har påträffats vid provtagningar. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att detaljplanen antas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 22 maj 2013 § 69. 
Kommunstyrelsens protokoll den 11 juni 2013 § 126. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Vallberga 2:129 
m.fl., Vallberga centrum. 
____ 
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KF § 90 Dnr 2009-000274 
 
Ändring i ramavtal och exploateringsavtal för Allarp 2:2 och 
2:3 i Skummeslövsstrand 
 
Ärendet 
 
Expendo AB har förvärvat fastigheten Allarp 2:3 och därefter 
anhållit om upprättande av detaljplan för i huvudsak bostadsbebyg-
gelse. Kommunen är ägare av fastigheten Allarp 2:2. Detaljplan för 
delar av Allarp 2:2 och Allarp 2:3 har upprättats och vunnit laga 
kraft. Ramavtal har träffats den 16 juni 2010 och godkänts av 
kommunfullmäktige den 26 augusti 2010, § 109. 
 
Exploateringsavtal avseende första utbyggnadsetappen har träffats 
med Expendo AB den 9 maj 2011 respektive den 14 juni 2011 och 
godkänts av kommunfullmäktige den 31 maj 2011, § 70. Exploate-
ringsavtalet för denna etapp har senare överlåtits till eXexploa AB 
vilket godkänts av kommunfullmäktige den 24 april 2012, § 57. 
 
Båstad kommun har i en skrivelse den 13 augusti 2012 efterfrågat 
möjligheten för Båstads Ridklubb att använda del av kommunens 
fastighet Allarp 2:2 som betesmark. Området är beläget mellan den 
kommande Inre Kustvägen och Västkustbanan och utlagt som 
naturområde i gällande detaljplan. Enligt ramavtalet och exploate-
ringsavtalet ska de delar av området som behöver tas i anspråk för 
dagvattenhantering överlåtas till Expendo AB/eXexploa AB. 
 
Ärendets beredning 
 
En utarrendering av aktuell del av kommunens fastighet Allarp 2:2 
till Båstads Ridklubb förutsätter ändring i ramavtalet och exploate-
ringsavtalet med Expendo AB/eXexploa AB. 
 
Kommunledningskontoret har fört förhandlingar med Expendo 
AB/eXexploa AB. Ett förslag till överenskommelse har upprättats 
enligt vilken kommunen behåller äganderätten till aktuell del av 
Allarp 2:2. Överenskommelsen ger kommunen möjlighet att arren-
dera ut markområdet samtidigt som exploatören ges rätt att utnyttja 
området för bl.a. dagvattenhantering. 
     forts 
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KF § 90 forts 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 maj 2013. 
Förslag till avtal. 
Skrivelse från Båstad kommun den 13 augusti 2012. 
Kommunstyrelsens protokoll den 11 juni 2013 § 127. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till överens-
kommelse med Expendo AB och eXexploa AB om ändring i ram-
avtal och exploateringsavtal för Allarp 2:2 och 2:3. 
____ 
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KF § 91 Dnr 2011-000397 
 
Svar på medborgarförslag om HBT-certifiering av kommunala 
verksamheter 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Axel Lilja, Våxtorp, föreslås att kommu-
nen ska inleda ett långsiktigt arbete för att uppnå HBT-certifiering 
av sina verksamheter, inledningsvis skolor, äldreboenden och LSS-
verksamheten, i syfte att skapa ett likvärdigt bemötande för homo-
sexuella, bisexuella och transpersoner. 
 
Kommunfullmäktige har remitterat medborgarförslaget till barn- 
och ungdomsnämnden och socialnämnden för yttrande. Kommun-
styrelsens beredningsutskott remitterade ärendet den 2 april 2012 
till personalutskottet för ytterligare beredning av den totala kostna-
den för att genomföra en HBT-certifiering samt lämna förslag på 
alternativa sätt att informera verksamheterna om homosexuella, 
bisexuella och transpersoner. 
 
Ärendets beredning 
 
Barn- och ungdomsnämnden skriver i sitt beslut att det är viktigt att 
kunskaperna om HBT ökar samt att förskolorna och skolorna har en 
samsyn kring dessa frågor. Ska arbetet med HBT fördjupas genom 
en HBT-certifiering är det nödvändigt att finansieringen för detta 
arbete klargörs. 
 
Socialnämnden ställer sig positiv till HBT-certifiering inom hela 
socialtjänstens verksamhet. 
 
Personalutskottet konstaterar i sitt beslut att HBT är ett samlings-
begrepp för homosexuella, bisexuella och transpersoner. RFSL – 
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 
rättigheter, har tagit fram en modell för HBT-certifiering och har 
certifierat ett flertal verksamheter i landet. Bland annat har ung-
domsmottagningen i Laholm HBT-certifierats. 
 
 forts 
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KF § 91 forts 
 
Personalenhetens bedömning är att det kostnadsmässigt inte är rea-
listiskt att genomföra HBT-certifiering för all personal i kommu-
nen. Kostnaden beräknas till minst 3,5 miljoner kr. För att öka kun-
skapen kring HBT-frågor kan HBT-certifiering vara ett alternativ 
för vissa särskilt angelägna grupper eller verksamheter. 
 
Med hänvisning till kostnaderna för vad en HBT-certifiering enligt 
medborgarförslaget skulle innebära föreslås att förslaget avslås. 
Däremot uppmanas barn- och ungdomsnämnden att fortsätta det 
pågående arbetet med att öka kunskaperna om HBT. Övriga nämn-
der uppmanas att informera och genomföra utbildningar om HBT. 
 
Chefer och personal ska särskilt uppmärksammas om innehållet i 
kommunens policy för diskriminering och kränkande särbehand-
ling. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 6 oktober 2011. 
Personalutskottets protokoll den 28 maj 2013 § 26. 
Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 22 mars 2012 § 26. 
Socialnämndens protokoll den 30 mars 2012 § 27. 
Kommunstyrelsens protokoll den 11 juni 2013 § 128. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Gejbert Strömdahl (SD): Medborgarförslaget ska besvaras med att 
frågan om genomförande av förslaget får prövas när kommunens 
ekonomi tillåter det. 
 
Jonas Hellsten (M) med instämmande av Thomas Jönsson (M) och 
Bertil Johansson (Lap): Bifall till kommunstyrelsens förslag om 
avslag på medborgarförslaget. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Gejbert Ström-
dahls förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommun-
styrelsens förslag. 
     forts 
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KF § 91 forts 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget på grund av kost-
nadsskäl. 
____ 
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KF § 92 Dnr 2013-000122 
 
Kommunens budgetuppföljning 1/2013 
 
Ärendet 
 
Budgetuppföljningar med prognoser på årsskiftet redovisas för 
kommunfullmäktige vid två tillfällen varje år. Den första ska utgå 
från redovisningen per sista april och den andra per sista augusti. 
Den sistnämnda budgetutfallsprognosen knyts samman med delårs-
rapporten och redovisas till fullmäktige vid ett och samma tillfälle 
under oktober. 
 
I den första uppföljningen ska, utöver redovisning av beräknat bud-
getutfall, rapporteringen endast avse särskilt anmärkningsvärda 
avvikelser med utgångspunkt från nämndsplanen. I den andra upp-
följningen ska nämnderna dessutom lämna underlag till uppfölj-
ningen av de gemensamma prioriterade resultatmålen och en hel-
täckande redovisning av sina nämndsspecifika prioriterade resul-
tatmål. 
 
I samband med budgetarbetet beslutade kommunstyrelsen att sty-
relsen, utöver det ordinarie uppföljningssystemet, särskilt skulle 
följa utvecklingen av den ekonomiska situationen för kultur- och 
utvecklingsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och socialnämn-
den. Dessa nämnder har lämnat en särskild skriftlig uppföljning 
med helårsprognos under mars som behandlats av kommunstyrel-
sen i april. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunfullmäktiges anslag i driftbudgeten binds på nämndsnivå 
där respektive nämnd erhållit en nettokostnadsram. Dessutom har 
kommunstyrelsen erhållit en budgetram för va-verksamheten och 
servicenämnden en budgetram för avfallsverksamheten. Anslagen i 
investeringsbudgeten binds på projekt med undantag för inventarier, 
utrustning och vissa smärre åtgärder där nämnderna erhållit 
investeringsramar. 
 
 forts 
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KF § 92 forts 
 
Sammantaget, för samtliga nämnder, uppgår prognostiserat netto-
budgetunderskott till 16,7 mkr. De största avvikelserna redovisar 
socialnämnden (-14,7 mkr) och kultur- och utvecklingsnämnden (-
2,8 mkr). Verksamheternas nettokostnader beräknas för helåret öka 
med 4,6 procent. 
 
Skatteintäkterna, det statliga utjämningsbidraget och fastighets-
avgiften beräknas i nuläget uppgå till 1 083,0 mkr, vilket är 1,8 mkr 
mer än vad som budgeterats. Ökningen i förhållande till föregående 
år blir då 2,4 procent. 
 
I förhållande till investeringsbudgeten på 224,7 mkr beräknas de 
totala investeringarna bli 54,1 mkr lägre för att då uppgå till 170,6 
mkr. 
 
Enligt prognosen kommer kommunens slutliga resultat att uppgå till 
+2,5 mkr. Budgeterat resultat efter tillkommande anslag i komplette-
ringsbudgeten är +9,1 mkr. 
 
För avtalsmässiga lönekostnadsökningar avsattes det i budgeten ett 
belopp om 20,1 mkr för att kompensera nämnderna för merkostna-
der under 2013 samt helårseffekten av 2012 års avtal. I de avsatta 
medlen skulle även inrymmas ett särskilt utrymme för åtgärder i 
syfte dels att minska osakliga löneskillnader och dels att stärka 
kommunens konkurrenskraft som arbetsgivare. Medlen fördelades 
emellertid inte i budgeten till respektive nämnd utan skulle i stället 
fördelas till nämnderna under innevarande år. 
 
Servicenämnden har den 22 maj 2013 beslutat begära tilläggsanslag 
med 500 tkr för att täcka ökade kostnader beroende på de kvalitets-
krav som ställts i livsmedelsupphandlingen. 
 
I samband med att fullmäktige den 26 mars 2013 gav servicenämn-
den i uppdrag att projektera och genomföra byggnation av en för-
skola i L:a Tjärby till en totalutgift om 29 500 tkr gavs nämnden 
uppdrag att senast i samband med den första budgetuppföljningen 
redovisa anslagsbehov under 2013 för projektet. Servicenämnden 
redovisar nu ett anslagsbehov om 4 000 tkr under innevarande år för 
projektet vilket motsvarar den del av totalutgiften som beräknas för-
brukas under 2013. forts 
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KF § 92 forts 
 
Vidare anhåller servicenämnden om att överföra 338 tkr från projekt 
Veingeskolan F-9 till kultur- och utvecklingsnämnden för konstnär-
lig utsmyckning. 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden har den 23 maj 2013 beslutat 
begära tilläggsanslag om 1 950 tkr för att täcka merkostnader för 
volymökningar och skolskjutsar inom gymnasiesärskolan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Budgetuppföljning 1 2013. 
Kommunstyrelsens protokoll den 11 juni 2013 § 129. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
1. Respektive nämnd kompenseras för merkostnader på grund av 

avtalsmässiga lönekostnadsökningar enligt följande omdispone-
ringar i 2013 års driftbudget: 

 
Kommunfullmäktige 23 tkr 
Kommunstyrelsen 1 167 tkr 
Kultur- och utvecklingsnämnden 2 578 tkr 
Servicenämnden 543 tkr 
Miljö- och byggnadsnämnden 313 tkr 
Barn- och ungdomsnämnden 8 480 tkr 
Socialnämnden 6 952 tkr 
Revision 22 tkr 
Överförmyndarnämnd 22 tkr 
 
Summa 20 100 tkr 
 
Centralt anslag -20 100 tkr 
 
Summa: 0 tkr 
 
  forts 
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KF § 92 forts 
 
2. Servicenämnden medges tilläggsanslag om 500 tkr i 2013 års 

driftbudget för merkostnad till följd av kommunfullmäktiges 
beslut att öka kvalitetskraven för djurskydd vid upphandling av 
livsmedel. Anslaget finansieras genom minskning av kommu-
nens rörelsekapital. 

 
3. Från kommunstyrelsen investeringsram för byggnationer över-

förs 4 000 tkr till servicenämndens investeringsanslag byggna-
tion av en förskola i L:a Tjärby. 

 
4. Från servicenämndens investeringsanslag för om- och tillbygg-

nad av Veingeskolan överförs 338 tkr avseende konstnärlig 
utsmyckning till kultur och utvecklingsnämndens investerings-
budget.  

 
5. Från centralt anslag för volymökningar och budgetreserv för 

individ- och familjeomsorg överförs 8 000 tkr till socialnämn-
dens driftbudget. 

 
6. Kultur- och utvecklingsnämnden medges tilläggsanslag om 

1 950 tkr i 2013 års driftbudget för merkostnader i gymnasie-
särskolan. 

 
7. Budgetuppföljningen läggs i övrigt till handlingarna. 
____ 
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KF § 93 Dnr 2013-000111 
 
Budgetramar för år 2014 samt övriga direktiv och uppdrag till 
nämnderna 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsen har den 14 maj fattat beslut om riktlinjer och 
direktiv för nämndernas arbete med budget, kommunplan och 
nämndsplaner för år 2014 samt ekonomisk plan 2015–2016. Detta 
beslut inbegrep även preliminära budgetramar som grundar sig på 
redan godkänd ekonomisk plan. 

 

Kommunstyrelsen beslutade även att styrelsen i juni skulle lägga 
förslag till kommunfullmäktige på definitiva budgetramar för 
respektive nämnd. Beslut om sådana ramar kan kompletteras med 
ytterligare direktiv till nämnderna samt övriga finansiella ställ-
ningstaganden. 
 
I riktlinjerna och direktiven för arbetet med budget, kommunplan 
och nämndsplaner för år 2013 samt ekonomisk plan 2014–2015 
gavs nämnderna i uppdrag att lämna underlag till en kommun-
gemensam omvärldsanalys inför planeringen av 2014. Enligt kom-
munens riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska om-
världsanalysen bidra med kunskap om vad som händer i samhället 
lokalt, nationellt och internationellt samt redogöra för hur detta på-
verkar Laholms kommun. En kommungemensam omvärldsanalys 
har nu sammanställts och utgör en del av underlaget för budget-
ramar och övriga direktiv till nämnderna inför 2014 års verksamhet. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsen lägger fram förslag till budgetramar för år 2014 
samt förslag till övriga direktiv och uppdrag till nämnderna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Budgetramar för år 2014 samt övriga direktiv och uppdrag till 
nämnderna. 
Omvärldsanalys. 
Kommunstyrelsens protokoll den 11 juni 2013 § 130. 
     forts 
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KF § 93 forts 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Bertil Johansson (Lap): Tilläggsförslag om att samtliga nämnder 
ska ges i uppdrag att omgående genomföra en genomlysning av sin 
administrativa verksamhet och denna ska vara klar senast den 1 
oktober 2013. Om nämnderna inte har resurser att själva klara av 
översynen ska de ta hjälp av extern utredare. 
 
Kjell Henriksson (S) med instämmande av Eva Eriksson (MP): 
Budgetramarna för 2014 ska utökas med 18 000 tkr fördelat enligt 
följande och finansieras genom skattehöjning med 50 öre. 
 
1. Kommunstyrelsens budgetram utökas med 1 000 tkr för mark-

nadsföringsåtgärder. 
 
2. Kultur- och utvecklingsnämndens budgetram utökas med 3 000 

tkr för kompetensutveckling av personalen, utveckling av 
arbetsmarknadsenheten samt allaktivitetshus. 

 
3. Servicenämndens budgetram utökas med 4 000 tkr avseende 

2 000 tkr till vägunderhåll och 2 000 tkr till fastighetsunderhåll. 
 
4. Barn- och ungdomsnämndens budgetram utökas med 4 000 tkr 

för kvalitetssäkring av skolarbetet samt kompetensutveckling. 
 
5. Socialnämndens budgetram utökas med 6 000 tkr för it-satsning 

avseende e-hälsa, hemtjänst, funktionshindrade, missbruksvår-
den samt föräldraförskola. 

 
Thomas Jönsson (M) med instämmande av Mikael Kahlin (M), 
Elisabeth Babic (M) och Erling Cronqvist (C): Bifall till kommun-
styrelsens förslag till budgetramar. 
 
Under överläggningen beslutar kommunfullmäktige om ajournering 
för genomförande av allmänhetens frågestund. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag till budgetram 
för kommunstyrelsen mot Kjell Henrikssons förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. forts 
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KF § 93 forts 
 
Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag till budget-
ram för kultur- och utvecklingsnämnden mot Kjell Henrikssons för-
slag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag till budget-
ram för servicenämnden mot Kjell Henrikssons förslag och finner 
att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag till budget-
ram för barn- och ungdomsnämnden mot Kjell Henrikssons förslag 
och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens för-
slag. 
 
Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag till budget-
ram för socialnämnden mot Kjell Henrikssons förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens 
övriga förslag i ärendet och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden ställer slutligen proposition på Bertil Johanssons 
tilläggsförslag och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till bud-
getramar för år 2014 samt direktiv och uppdrag till nämnderna. 
 
Reservationer 
 
Kjell Henriksson, Magnus Johansson, Nils-Erik Johansson, Kristina 
Jönsson, Rosita Antonsson, Siv Pålsson, Ann-Lena Lövgren Melin, 
Annita Asplid och Ove Bengtsson (S) samt Eva Eriksson och 
Anna-Lena Huldtgren (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Kjell Henrikssons förslag. Bertil Johansson, Ulf Johansson och 
Ewa Ridén (Lap) reserverar sig mot beslutet till förmån för Bertil 
Johanssons förslag. 
____ 
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KF § 94 Dnr 2012-000316 
 
Ändring i taxor och avgifter i fritidsanläggningar m.m. 
 
Ärendet 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår ett tillägg i avgiftstaxan 
avseende fritidsanläggningar m.m. innebärande att Osbecksgymna-
siets aula likställs med Laholms teater i uthyrningsavseende. 
 
Ärendets beredning 
 
Under våren 2013 har omfattande investeringar i teknik och utrust-
ning gjorts i Osbecksgymnasiets aula för att möjliggöra publika 
arrangemang som musik, konserter, teater etc. En översyn och jäm-
förelse med prissättning av andra publika lokaler i kommunen har 
gjorts. Översynen visar att Osbecksgymnasiets aula bör likställas 
med Laholms teater. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 23 maj 2013 § 89. 
Förslag till taxor och avgifter i fritidsanläggningar m.m. 
Kommunstyrelsens protokoll den 11 juni 2013 § 131. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige antar kultur- och utvecklingsnämndens förslag 
till hyressättning för Osbecksgymnasiets aula att gälla från och med 
den 1 juli 2013. 
____ 
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KF § 95 Dnr 2013-000143 
 
Ändring i lokala ordningsföreskrifter avseende utökade om-
råden med förbud mot förtäring av alkohol 
 
Ärendet 
 
Polismyndigheten i Hallands län, närpolisområde Laholm, föreslår i 
skrivelse att nuvarande områden i centrala Laholm och Mellby-
strand där det enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter är för-
bjudet att förtära alkohol bör utökas. 
 
Ärendets beredning 
 
Polismyndighetens förslag till utökade områden för förtäringsför-
budet har remitterats till socialnämnden. 
 
Socialnämnden tillstyrker förslaget men anser att även området vid 
Lantmannagatan där Lärcentrum är beläget bör ingå i förbuds-
området i Laholm. 
 
På grundval av polismyndighetens förslag och socialnämndens 
remissvar har kommunledningskontoret upprättat förslag till änd-
ring av föreskriften om förtäring av alkohol i 13 § i de lokala ord-
ningsföreskrifterna. 
 
Förslaget innebär utökade förbudsområden i Laholm och Mellby-
strand samt att nuvarande förbudsområde i Skummeslövsstrand 
inskränks. 
 
Polismyndigheten tillstyrker förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
 
Polismyndighetens skrivelse den 16 maj 2013. 
Socialnämndens protokoll den 21 maj 2013, § 51. 
Polismyndighetens yttrande den 27 maj 2013. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 maj 2013. 
Kommunstyrelsens protokoll den 11 juni 2013 § 132. 
 
     forts 
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KF § 95 forts 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till ändring av 13 § 
i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Laholms kommun 
att gälla från och med den 22 juli 2013. 
____ 
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KF § 96 Dnr 2011-000417 
 
Naturvårdsplan för Laholms kommun 
 
Ärendet 
 
Ett förslag till naturvårdsplan med inriktning på friluftsliv har tagits 
fram. Naturvårdsplanen är av övergripande karaktär och beskriver 
naturvårdsfrågorna ur ett brett perspektiv. Naturvårdsplanen ska 
visa på hur kommunen kan arbeta vidare för en hållbar utveckling 
där naturvärden tas tillvara. 
 
Planen innehåller inte några praktiska inventeringar utan utgår ifrån 
befintligt material. Planen ska fungera som kunskaps- och idébank 
samt vara en inspirationskälla. Planen innehåller syfte, mål och 
strategier samt exempel på vad både kommun och kommun-
invånare kan göra för en rik natur. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 november 2011 att remittera ett 
förslag till naturvårdsplan till nämnder, politiska partier, allmän-
heten och övriga berörda myndigheter och andra aktörer. Ett möte 
med allmänheten hölls den 18 januari 2012, där ett 60-tal personer 
deltog. Tjugotre skrivelser med synpunkter på planen har kommit 
in från myndigheter, kommunala nämnder, politiska partier, före-
ningar och allmänhet. Samtliga skrivelser har behandlats i en sam-
rådsredogörelse. 
 
Synpunkter som kom in under samrådet har beaktats av miljö- och 
energistrategiska enheten och ett förslag till naturvårdsplan med 
ändringar efter samrådet behandlades i kommunstyrelsen den 4 
december 2012. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till kom-
munstyrelsens beredningsutskott. 
 
Kommunledningskontoret har efter samråd med kommunstyrelsens 
presidium gjort vissa ändringar i naturvårdsplanen. Ändringarna 
framgår av kommunledningskontorets tjänsteskrivelse. 
 
 forts 
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KF § 96 forts 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 maj 2013. 
Förslag till naturvårdsplan. 
Samrådsredogörelse. 
Kommunstyrelsens protokoll den 11 juni 2013 § 134. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Eva Eriksson (MP): Kommunfullmäktige ska anta naturvårdsplan 
enligt miljö- och energistrategiska enhetens förslag den 21 novem-
ber 2012. 
 
Thomas Jönsson (M) med instämmande av Roland Gottfridsson 
(C): Bifall till kommunstyrelsens förslag till naturvårdsplan. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Eva Erikssons 
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrel-
sens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
1. Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till naturvårds-

plan. Planen ska vara ett underlag för planering, samverkan och 
ökad kunskap gällande naturvård och friluftsliv i Laholms 
kommun. 

 
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att informera om naturvårds-

planen samt att senast under 2015 konkretisera naturvårds-
planen med uppföljningsbara mål, åtgärder, ansvarsfördelning 
samt budget. 

 
Reservationer 
 
Eva Eriksson och Anna-Lena Huldtgren (MP) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Eva Erikssons förslag. 
____ 
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KF § 97    
 
Information om granskning av kommunens hantering av med-
arbetarsamtal 
 
Kommunrevisionen informerar om genomförd granskning av 
kommunens hantering av medarbetarsamtal. 
____ 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 22 
Kommunfullmäktige 2013-06-25 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 98    
 
Fullmäktigeledamöternas och ersättarnas frågestund 
 
Kommunfullmäktige beslutar om ajournering för genomförande av 
ledamöternas och ersättarnas frågestund. 
____ 
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KF § 99 Dnr 2013-000152  
 
Remiss av medborgarförslag om husbilsparkering i Laholm 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Leif Blomgren, Skummeslövsstrand, 
föreslås att ytterligare parkeringsplatser för husbilar anordnas cent-
ralt i Laholm 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 25 maj 2013. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige överlåter till servicenämnden att besluta om 
medborgarförslaget, varvid nämndens svar på förslaget ska anmälas 
senast vid fullmäktiges sammanträde i januari 2014. 
____ 
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KF § 100 Dnr 2013-000164  
 
Remiss av medborgarförslag om bidrag till nyinflyttande barn-
familjer i Mästocka 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Ulla-Britt Påhlsson, Mästocka, föreslås 
att kommunen ska lämna bidrag med 10 000 kronor till barnfamil-
jer som permanent bosätter sig i Mästocka. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 25 maj 2013. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta om 
medborgarförslaget, varvid styrelsens svar på förslaget ska anmälas 
senast vid fullmäktiges sammanträde i januari 2014. 
____ 
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KF § 101 Dnr 2013-000154  
 
Valärende 
 
Ärendet 
 
Axel Wigforss (V) begär att få bli befriad från sina uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i valberedningen, ersättare i 
kommunstyrelsen och ersättare i demokrati- och organisations-
beredningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse den 28 maj 2013. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Axel Wigforss befrias från sina uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige, ledamot i valberedningen, ersättare i 
kommunstyrelsen och ersättare i demokrati- och organisations-
beredningen. 

 
2. Fyllnadsval förrättas nästa sammanträde. 
____ 
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KF § 102 Dnr 2013-000156  
 
Valärende 
 
Ärendet 
 
Tenny Davidsson (S) begär att få bli befriad från sina uppdrag som 
ledamot i socialnämnden och nämndeman i Halmstads tingsrätt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse den 30 maj 2013. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Tenny Davidsson befrias från sina uppdrag som ledamot i 

socialnämnden och nämndeman i Halmstads tingsrätt. 
 
2. Fyllnadsval förrättas nästa sammanträde. 
____ 
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KF § 103 Dnr 2013-000026  
 
Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut 2013 
 
Ärendet 
 
Enligt kommunfullmäktiges beslut den 28 februari 2008, § 18, ska 
fullmäktige i samband med varje sammanträde besluta om i vilken 
mån något eller flera ärenden som fullmäktige handlagt vid sam-
manträdet är av sådan prioritet att fullmäktiges beslut i ärendet ska 
bli föremål för en särskild uppföljning. Ansvarig handläggare följer 
upp sådana beslut och rapporterar till kommunledningskontoret, 
som i sin tur rapporterar till fullmäktige i vilken utsträckning 
besluten har genomförts. Rapporteringen till fullmäktige sker en 
gång per år samtidigt med redovisningen vid fullmäktiges sam-
manträde i april månad av ej färdigberedda motioner och med-
borgarförslag. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 12 februari 2008, § 41. 
Kommunfullmäktiges protokoll den 28 februari 2008, § 18. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att inte göra någon särskild uppfölj-
ning av dagens ärenden. 
_____ 
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KF § 104    
 
Anmälningar 
 
1. Kultur- och utvecklingsnämnden. Svar på medborgarförslag om 

handikappbad i kustområdet. 
Dnr 2013-091. 

 
2. Länsstyrelsen i Hallands län. Beslut att någon prövning enligt 

11 kap. 10 § PBL om antagande av ett förslag till detaljplan för 
Lilla Tjärby förskola - del av Bonnarp 1:1, inte ska ske. 
Dnr 2012-027. 

 
3. Kommunstyrelsen. Svar på medborgarförslag om attraktivt 

boende vid Laholms järnvägsstation. 
Dnr 2012-414. 

____ 
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KF § 105 Dnr 2013-000105  
 
Uppföljning av barn- och ungdomsnämndens verksamhet 
 
Kommunfullmäktiges presidium har beslutat kalla barn- och ung-
domsnämnden till fullmäktiges sammanträde för att redovisa och 
svara på fullmäktiges frågor om nämndens verksamhet med sär-
skild betoning på uppfyllelsen av gemensamma inriktningsmål och 
prioriterade resultatmål i 2013 års kommunplan. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har upprättat en redovisningsrapport. 
 
Barn- och ungdomsnämndens ordförande Kent-Arne Andersson (C) 
rapporterar till fullmäktige och svarar på fullmäktiges frågor om 
nämndens verksamhet. 
____ 
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	I den första uppföljningen ska, utöver redovisning av beräknat budgetutfall, rapporteringen endast avse särskilt anmärkningsvärda avvikelser med utgångspunkt från nämndsplanen. I den andra uppföljningen ska nämnderna dessutom lämna underlag till uppföljningen av de gemensamma prioriterade resultatmålen och en heltäckande redovisning av sina nämndsspecifika prioriterade resultatmål.
	I samband med budgetarbetet beslutade kommunstyrelsen att styrelsen, utöver det ordinarie uppföljningssystemet, särskilt skulle följa utvecklingen av den ekonomiska situationen för kultur- och utvecklingsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden. Dessa nämnder har lämnat en särskild skriftlig uppföljning med helårsprognos under mars som behandlats av kommunstyrelsen i april.
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	Kommunstyrelsen har den 14 maj fattat beslut om riktlinjer och direktiv för nämndernas arbete med budget, kommunplan och nämndsplaner för år 2014 samt ekonomisk plan 2015–2016. Detta beslut inbegrep även preliminära budgetramar som grundar sig på redan godkänd ekonomisk plan.
	Kommunstyrelsen beslutade även att styrelsen i juni skulle lägga förslag till kommunfullmäktige på definitiva budgetramar för respektive nämnd. Beslut om sådana ramar kan kompletteras med ytterligare direktiv till nämnderna samt övriga finansiella ställningstaganden.
	I riktlinjerna och direktiven för arbetet med budget, kommunplan och nämndsplaner för år 2013 samt ekonomisk plan 2014–2015 gavs nämnderna i uppdrag att lämna underlag till en kommungemensam omvärldsanalys inför planeringen av 2014. Enligt kommunens riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska omvärldsanalysen bidra med kunskap om vad som händer i samhället lokalt, nationellt och internationellt samt redogöra för hur detta påverkar Laholms kommun. En kommungemensam omvärldsanalys har nu sammanställts och utgör en del av underlaget för budgetramar och övriga direktiv till nämnderna inför 2014 års verksamhet.
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	Naturvårdsplan för Laholms kommun
	Ett förslag till naturvårdsplan med inriktning på friluftsliv har tagits fram. Naturvårdsplanen är av övergripande karaktär och beskriver naturvårdsfrågorna ur ett brett perspektiv. Naturvårdsplanen ska visa på hur kommunen kan arbeta vidare för en hållbar utveckling där naturvärden tas tillvara.
	Planen innehåller inte några praktiska inventeringar utan utgår ifrån befintligt material. Planen ska fungera som kunskaps- och idébank samt vara en inspirationskälla. Planen innehåller syfte, mål och strategier samt exempel på vad både kommun och kommuninvånare kan göra för en rik natur.
	Ärendets beredning
	Kommunstyrelsen beslutade den 8 november 2011 att remittera ett förslag till naturvårdsplan till nämnder, politiska partier, allmänheten och övriga berörda myndigheter och andra aktörer. Ett möte med allmänheten hölls den 18 januari 2012, där ett 60-tal personer deltog. Tjugotre skrivelser med synpunkter på planen har kommit in från myndigheter, kommunala nämnder, politiska partier, föreningar och allmänhet. Samtliga skrivelser har behandlats i en samrådsredogörelse.
	Synpunkter som kom in under samrådet har beaktats av miljö- och energistrategiska enheten och ett förslag till naturvårdsplan med ändringar efter samrådet behandlades i kommunstyrelsen den 4 december 2012. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till kommunstyrelsens beredningsutskott.
	Beslutsunderlag
	Förslag till naturvårdsplan.
	2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att informera om naturvårdsplanen samt att senast under 2015 konkretisera naturvårdsplanen med uppföljningsbara mål, åtgärder, ansvarsfördelning samt budget.
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